
EDGE

Monochromatic simplicity unites nature and urban lifestyle.



Del dit DETALE-projekt DK

Del dit helt eget DETALE projekt eller find massevis af 

inspiration i andres projekter på Instagram under #deta-

lecph. Vi modtager meget gerne billeder til deling på 

hello@detalecph.com

Del ditt DETALE-prosjekt NO

Del ditt helt eget DETALE prosjekt eller finn masse 

inspirasjon i andres prosjekter på instagram under 

#detalecph. Vi vil gjerne motta bilder som vi kan dele, på 

hello@detalecph.com

Dela ditt DETALE-projekt SE

Dela ditt helt eget DETALE-projekt eller hitta  

massor av inspiration i andras projekt på instagram 

under #detalecph. Vi tar gärna emot bilder för delning 

på hello@detalecph.com

Share your DETALE-project UK

Share your DETALE project or find lots of  

inspiration from other projects on instagram  

#detalecph. We are happy to receive pictures  

to share at hello@detalecph.com
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Använda

EDGE tapet

Tapetlim til non-woven tapet

Cutter

Målarrulle

Tapetborste

Tumstock

Svamp eller trasa og ljummet varmvatten

Täcke

Förbereda 

För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att väggen är 

slät. Om ytan inte är slät bör väggen först putsas ordent-

ligt och sedan grundmålas. Vanliga målade filtväggar ska 

tvättas och grundmålas innan EDGE monteras.

Har du tapet, tegel eller putsad betong kan du läsa i vår 

FAQ om hur du bäst förbereder din yta. EDGE FAQ finns 

i avsnittet ”Hur gör du” på vår hemmsida detalecph.com.

Det kan vara en bra idé att använda täcke, så att lim inte 

kommer på golvet.

Härdningstid och hållbarhet 

För de två designerna Modern Moscow och Sassy Stock-

holm måste du vara uppmärksam på mönsterförskjut-

ning. Det betyder att mönstret måste matcha varje gång 

du startar en ny tapetvåd. Vi rekommenderar också att 

du tittar noga på Cozy Copenhagen-designen, så att 

mönstret pekar åt samma håll för varje tapetvåd.

Din EDGE-yta kan tvättas försiktigt med en svamp eller 

trasa och ljummet varmvatten om nödvändigt.
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Planera ditt projekt innan du börjar och bestäm var den första tapetvåd skal monterast. Mäta 

upp väggen, så vet du hur lång tapetvåden ska vara. Räkna med 5-10 cm extra av vådens längd 

för att säkerställa att den blir tillräckligt lång. Applicera sedan lim på väggen, i en större bredd av 

tapetvådens bredd. Det är viktigt att hela området som ska tapetseras täcks med lim. Väggen ska 

inte simma i lim, men den ska vara tillräckligt mycket, för att tapeten ska fästa ordentligt. 

Placera den första tapetvåden på väggen, upp mot takets kant. Borsta tapeten försiktigt mot 

väggen med en passande tapetborste. Börja från mitten av våden och borsta utåt till kanterna. Se 

till att det inte finns några luftbubblor under tapeten och undvik att få lim på framsidan av tapeten.

Skulle det komma lim på framsidan av tapeten kan det tas bort försiktigt med en fuktig trasa med 

rent, ljummet varmvatten. Limmet ska helst tas bort medan det fortfarande är blött. 

När tapetvåden sitter stadigt på väggen kan du skära över och underkant med en cutter. 

Tips: Håll en spackel längs väggen och skär efter, för att få ett skarpt och jämnt resultat. Se 

till att din cutter är ren och vass mellan varje gång du skär.  

Upprepa processen igen, tills hela väggen är klar. Tapetvåderna ska monteras sida vid sida, utan 

mellanrum och utan överlappning.

Eventuella limrester som pressats upp mellan våderna kan tas bort med en fuktig trasa och rent, 

ljummet vatten. Se till att ta bort limmet innan det hinner torka.
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